NYHETSBREV
För Norbergs kommun
Eftersom jag fortfarande kan göra
enorma buketter av vackra blommor från min trädgård vill jag egentligen inte skriva att sommaren är
slut. Men alla årstider har sin charm
och nu släpper vi in hösten. Min
höst innebär (bland mycket annat)
stickade koftor, en tom svampkorg,
tända ljus och kommunal budget.
Under den här hösten och troligen
år framåt kommer vi (likt alla andra
kommuner) leva i en ovisshet kring
hur pandemin påverkar oss ekonomiskt. Vi är glada över de stora satsningar som görs från regeringshåll
och som hjälper oss att bygga välfärden starkare genom generella
statsbidrag och genom den största
nationella satsningen på svensk
äldreomsorg någonsin.
Visst kommunalt utvecklingsarbete
har tyvärr släpat efter på grund av
pandemin som pågår. Våra medarbetare, bl.a inom äldreomsorgen har
behövt prioritera andra saker i sitt
arbete, den prioriteringen har man
gjort förträffligt. Norbergs kommun
har klarat sig bra i denna pandemi
och det finns många att tacka för
det. När läget stabiliserat sig än mer
återupptas arbetet kring att stärka
delaktigheten i utredning, planering,
genomförande och uppföljning av
insatser för våra äldre.
Ett annat utvecklingsarbete som
inte påverkats lika mycket av förseningar är det vi har inom förskola,
förskoleklass, fritids och skolan i
Norberg tillsammans med skolverket och Uppsala universitet. Det är
ett mångårigt arbete som ska leda
till förbättringar av våra elevers
skolresultat.

Vi brottas fortfarande med utmaningarna att antalet invånare i Norberg krymper. Det i sig påverkar
våra statsbidrag negativt och vi får
minskade skatteintäkter trots att
medborgarnas behov inte minskar
i samma takt. Därför gäller det att
fatta väl genomtänkta beslut där vi
får ut så mycket verksamhet som
möjligt för varenda skattekrona.
Vi kan alla vara med och bidra till
att fler väljer att bosätta sig i Norberg genom att vara Norbergsambassadörer, dvs att prata gott om
vårt fina Norberg och lyfta fram
dess fördelar.
Vi strävar alltid efter en balans i
ekonomin för att kunna leverera
bästa möjliga kvalité i utförda
tjänster. Till det utvecklar vi effektiva processer parallellt med att vår
välfärdspersonal ska känna glädje,
må bra och vara stolta över sitt
yrke och arbete.
Vi har ett ständigt pågående arbete
som innebär att förbättra arbetsmiljön, minska sjukskrivningar, få
fler att jobbar heltid, locka till oss
nya medarbetare samt välkomna
tillbaka utbildade personer som
slutat i kommunen.
Slutligen vill jag bjuda på en färsk
mix av politiska beslut där jag hoppas ni ska finna något av intresse.
Den kommunala skattesatsen för
Norbergs kommun år 2021 har
fastställts till
22,66 kronor per skattekrona dvs
oförändrad i förhållande till år
2020.
För att sätta det i perspektiv så är
en kronas skillnad 12 miljoner kronor i höjda alt sänkta skatteintäkter
för Norberg.
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Vi har beviljat ett bidrag till Brottsofferjourens ideella verksamhet vilket innebär att de har möjlighet att
ge råd och stöd till brottsutsatta, anhöriga och vittnen även fortsättningsvis.
Vi har även beviljat pengar till Norra
Västmanlands Samordningsförbund
vars främsta uppgift är att förbättra
möjligheter för personer som behöver ett samlat rehabiliteringsstöd för
att få de bästa förutsättningarna till
ett självständigt och gott arbetsliv.
En finess i det hela är att kommunens finansiering ”växlas upp” av
arbetsförmedling, försäkringskassa
och region/landsting vilket innebär
att varje krona vi satsar för rehabilitering av våra medborgare ger ytterligare 3 kronor.
Alla Norbergs kommuns anställda
har i sommar fått ett presentkort på
500 kr för att handla lokalt. Vi vill
med det visa uppskattning för personalens insatser, stärka arbetsgivarvarumärket och samtidigt stötta det
lokala näringslivet.
Beslut har också tagits om att en
snögräns på 5 cm ska gälla för samtliga gator i kommunen innan de plogas. Beslutet
medför i praktiken inga ytterligare kostnader för
kommunens
invånare.
Ta hand om er
och ta hand
om varandra.

Johanna Odö (S)
Kommunalråd
Vad vill du läsa om i nästa
nyhetsbrev? Tipsa oss gärna!

Polisen informerar September 2020
Så har vi då kommit in i september och snart är vi inne
i den första riktiga höstmånaden, oktober. Ännu har vi
några dagar kvar som vi kan kalla ”sommar” innan vi
den 25:e återigen går över till vintertid. Ja vi kan ju
fortfarande hoppas på lite brittsommar innan vi måste
börja klä oss allt varmare.
Nog var vi många som hoppades att livet skulle se lite
annorlunda ut när sommaren passerat och vi alla var
tillbaka på jobbet eller till studier. Det blev inte så,
vilket vi alla måste förhålla oss till. Vi får däremot
glädja oss åt att vi sakta men säkert börjar kunna
umgås igen bara vi förhåller oss till säkra avstånd. Det
känns också bra att vi återigen får möjlighet att besöka
våra nära och kära på olika boenden.
Det är glädjande att ni är många, som på olika sätt,
berättar att ni är glada över att se polispatruller röra sig
runt om i kommunen. Eftersom alla evenemang som
polisen brukar jobba med varit inställda, så har vi
också haft möjligheten att jobba med våra lokala
problem på ett helt annat sätt än någon sommar
tidigare. Många är de trafikkontroller som patrullerna
haft på olika platser. I många fall på platser efter
önskemål från er. Samverkan när den fungerar som
allra bäst! Mindre glädjande är att polisen aldrig
tidigare omhändertagit så många körkort som den här
sommaren. Visst har vi haft möjlighet till många fler
kontroller än tidigare år, men det vittnar också om att
alltför många har alldeles för lätt att använda sig av
gaspedalen.
I början av september bjöds företagarna in till en
dialog med kommunledning och kommunpolisen i
Fridahallen. En trevlig kväll med bra diskussioner. Vi
har ju alla en önskan om att alla ska känna sig trygga i
vår kommun. Tillsammans är vi starka! Genom en bra
samverkan kan vi komma långt.
Eva Lindberg, kommunpolis Norberg/Skinnskatteberg i
lokalpolisområde Norra Västmanland.

Kommunfullmäktige i korthet
Nedan följer några av de ärenden som behandlades
under kommunfullmäktiges sammanträde den 17
augusti 2020. När protokollet är justerat kan det läsas
på Norbergs kommuns hemsida, under Möten, kallelser
och protokoll och Kommunfullmäktige.

Svar på två medborgarförslag om hundrastgård
Under år 2018 har två medborgarförslag om
anläggande av en hundrastgård lämnats in.
Kommunfullmäktige ställer sig positiv till att anlägga
en hundrastgård och överlämnar ärendet till
budgetberedningen för hantering.
Svar på motion från (L) om åtgärder för att öka
den biologiska mångfalden
En motion har lämnats in om åtgärder för att öka den
biologiska mångfalden.
Motionen bifalls genom att Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbund får i uppdrag på försök låta
grönytan intill Rosenstigen växa upp till en gräsäng i
syfte att öka den biologiska mångfalden.
Motion från (DiN) om att anlägga en
utomhusbassäng i Norberg
En motion har lämnats in om att Norbergs kommun
fattar nödvändiga beslut för att allmänheten skall få
tillgång till en utomhusbassäng på lämplig plats i
Norberg.
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för
beredning.

Extra öppet på biblioteket under hösten:
2/10 kl. 10-11 – Öppet för dig som tillhör en
riskgrupp
3/10 kl. 11-14 – Lördagsöppet
6/11 kl. 10-11 – Öppet för dig som tillhör en
riskgrupp
7/11 kl. 11-14 – Lördagsöppet
4/12 kl. 10-11 – Öppet för dig som tillhör en
riskgrupp
5/12 kl. 11-14 – Lördagsöppet
Tänk på att hålla avstånd till dina medmänniskor när
du besöker biblioteket. Välkommen!
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